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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 11تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه 
 لة يف انلار.وسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

 ]مراجعة اعمة بلاب املعربات[

كنا أنهينا املرة املاضية عالمات اخلفض، ومواضع لك عالمة، ثم عالمات اجلزم، 
وموضع لك عالمة، ثم ذكرنا ابلاب اذلي خلص فيه املصنف رمحه اهلل تعاىل لّك ما سبق، 

وخالصة ذلك أن املعربات ىلع القسمني، قسم يعرب باحلراكت ويه األصل، وقسم 
أما احلراكت يف املعربات لكها عالمة رفعها يعرب باحلروف ويه الفرع عن األصل، و

الضمة، وال يستثىن من ذلك يشء، إال إذا اتصل باملضارع ألف االثنني، أو واو اجلماعة، 
أو ياء املؤنثة املخاطبة، أو نون النسوة، أو نون اتلوكيد ثقيلة أو خفيفة، وعالمة انلصب 

كرسة، والفعل املضارع اذلي يه الفتحة، إال مجع املؤنث السالم فإن نصبه يكون بال
اتصل بآخره ألف االثنني أو واو اجلماعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة، أو نون النسوة، أو نون 
اتلوكيد ثقيلة أو خفيفة، يكون مبنيا يف حمل نصب، واألفعال اخلمسة يكون عالمة 

انلصب فيها احلذف، وعالمة اخلفض يه الكرسة ويستثىن من ذلك االسم اذلي ال 
ينرصف، وعالمة اجلزم يه السكون، ويستثىن من ذلك األفعال اخلمسة فإن عالمة 

 اجلزم فيها يه حذف انلون، واملعتل، هذا فيما يعرب باحلراكت.
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أما ما يعرب باحلروف فاألصل يف الرفع هو الواو، واأللف وثبوت انلون، وانلصب بايلاء 
 ذف إما حلرف العلة وإما انلون.واأللف أو حذف انلون، واخلفض بايلاء، واجلزم باحل

املعربات اليت سبقت معنا، إما اسم وإما فعل، واالسم أقسام، إما مفرد أو مثىن أو مجع، 
سماء اخلمسة، وغري سماء اخلمسة، أو غري اإلدا من األاملفرد إما أن يكون اسما مفر

اخلمسة سماء اخلمسة إما أن يكون منرصفا أو غري منرصف، فما اكن من األسماء األ
غري منرصف، فعالمة رفعه الضمة، وعالمة نصبه الفتحة، وعالمة خفضه الكرسة، وإن 
اكن غري األسماء اخلمسة وهو ال ينرصف فعالمة رفعه الضمة، وعالمة نصبه الفتحة، 

وعالمة خفضه الفتحة، وإن اكن من األسماء اخلمسة فعالمة رفعه، وعالمة نصبه 
 االسم املفرد. األلف، وعالمة خفضه ايلاء، هذا

أو أن يكون مثىن عالمة رفعه األلف، وعالمة نصبه وخفضه ايلاء املفتوح ما قبلها 
 املكسور ما بعدها.

إن لم يكن مثىن اكن مجعا، وهو أقسام مجع اتلكسري، ىلع قسمني منرصف وغري 
منرصف، املنرصف عالمة رفعه الضمة، وعالمة نصبه الفتحة، وعالمة خفضه الكرسة، 

ن غري منرصف، عالمة رفعه الضمة، وعالمة نصبه الفتحة، وعالمة خفضه إذا اك
 الفتحة، هذا مجع اتلكسري.

بيق مجع املذكر السالم، عالمة رفعه الواو، وعالمة نصبه وخفضه ايلاء املكسور ما قبلها 
 املفتوح ما بعدها.

ضه ثم مجع املؤنث السالم عالمة رفعه الضمة، وعالمة نصبه الكرسة، وعالمة خف
 الكرسة.

هذا فيما يتعلق باالسم، عالمات اإلعراب بالنسبة لالسم واضحة، لّما تأتيك اللكمة تمّّي 
هل يه اسم أو فعل، إذا مّيت أنها اسم تعرف مىت تكون اسما مفردا، أو مثىن، أو مجعا، 
وإذا عرفت أنها اسم مفرد، تمّّي هل هو منرصف أو غري منرصف، وهل هو من األسماء 
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عرفت أنها مثىن واضح، وإذا اكنت مجعا فهل يه مجع تكسري أو مجع اخلمسة أو ال، إذا 
 مذكر سالم، تمّّي، إذا مّّيت االسم عرفت عالمات اإلعراب هل، وهذا اذلي ذكرناه.

إذا اكن موقع الرفع، ما يه عالمة الرفع بالنسبة للك اسم، أو موقعه انلصب ما يه 
 مة اخلفض بالنسبة للك اسم.عالمة انلصب للك اسم، أو موقعه اخلفض ما يه عال

نأيت إىل الفعل، الفعل أقسام: فعل ماض، وفعل مضارع، وفعل األمر، املايض مبين أبدا، 
واألمر الصواب أنه مبين، وسيأتينا أنه يقول )جمزوم( ىلع مذهب الكوفيني أنه معرب، 

 والفعل املضارع معرب باتفاق، يعين يرفع وينصب وجيزم.

مني: اتصل بآخره يشء، أو لم يتصل بآخره يشء، إذا لم يتصل الفعل املضارع ىلع قس
 بآخره يشء هو ىلع قسمني: معتل وغري معتل:

= أما غري املعتل فواضح، عالمة رفعه الضمة الظاهرة، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، 1
 وعالمة جزمه السكون الظاهر.

وعالمة نصبه الفتحة املقّدرة  اثلقل، = أما املعتل فعالمة رفعه الضمة املقدرة للتعذر أو2
 للتعذر، أما اثلقل فال، وعالمة جزمه حذف حرف العلة.

إذا اتصل بآخره يشء: إما نون النسوة، أو نون اتلوكيد أو ألف اتلثنية أو واو اجلمع أو ياء 
اتلثنية أو واو اجلمع أو ياء املؤنثة املخاطبة فهذا  به ألفاملؤنثة املخاطبة، فإذا اكن اتصل 

يفعالن، تفعالن، تفعلون، ( ويه )األفعال اخلمسة( أو )األمثلة اخلمسةسميه )ن
 (، عالمة رفعها ثبوت انلون، وعالمة انلصب واجلزم حذف انلون.يفعلون، تفعلني

إذا اتصل به نون النسوة يكون معربا دائما، مبنيا ىلع السكون يف حمل رفع، مبنيا ىلع 
ن يف حمل جزم، إذا اكن اتصل به نون اتلوكيد السكون يف حمل نصب، مبين ىلع السكو

 اثلقيلة أو اخلفيفة، مبين ىلع الفتح يف حمل رفع، أو حمل نصب، أو حمل جزم.

 هذه خالصة لك األبواب السابقة، وهذا أصل ما سيأتينا.



 

 113صفحة | 

 ]باب األفعال من حيث اإلعراب وابلناء[

 )َباُب َاْلَأْفَعاِل 

ُمَضاِرعٌ، َوأَمٌْر، َنحَْو َضَرَب، َوَيضِْرُب، َواضِْرْب. فَاْلَماِضي: َاْلَأْفَعاُل َثَلاَثٌة: ماض، َو

 َمْفُتوُح َاْلآخِرِ َأَبًدا. َواْلأَمُْر: جمزوم َأَبًدا. 

واملضارع: َما َكاَن فِي َأوَِّلِه ِإْحَدى َالزََّواِئِد َاْلَأْرَبِع َالَّتِي َيجَْمُعَها قَْوُلكَ "َأَنْيُت" َوهَُو 

 َأَبًدا، َحتَّى َيْدُخَل َعَلْيِه َناِصبٌ َأْو َجازِمٌ.( َمْرُفوٌع

لكمة دلت ىلع إذن الفعل أقسامه ثالثة، ماض، ومضارع، وأمر، وقلنا الفعل يف تعريفه )
( واقرتانها بالزمن إما أن يكون ماض أو حال أو معىن يف نفسها مقرتنة بالزمن

لكمة دلت ىلع الفعل املايض، ) مستقبل، إذا اكن ماض وهو قبل زمن اتللكم، فهذا هو
املضارع حال زمن اتللكم ( هذا ماض، و)معىن يف نفسها مقرتنة بالزمن قبل زمن اتللكم

(، ما موقع هذه األنواع اثلالثة األمر حال زمن اتللكم مع دالتله ىلع الطلب(، و)أو بعده
 من الفعل من مبحث اإلعراب وابلناء؟

بًَداَمْفُتوُح اَْل نقول الفعل املايض )
َ
الفعل املايض مبين (، أو أصوب عبارة أن نقول )ِخِر أ

(، ألنه قد ال يكون آخره فتحة، لسبب من األسباب، إذن األصوب أن نقول )الفعل أبدا
املايض مبين اآلخر أبدا(، ك )رضب(، و)كتب(، و)صىل(، و)زّّك(، و)تعلم(، و)علّم(، 

و)أخَذ(، و)رحَل(، و)سافَر(، و)فهم(، و)فرَح(، و)وهَب(، و)وعَد(، و)سأَل(، 
و)استخرج(، و)انطلَق(، و)استعمَل(، و)استخرَج(، نعرف أن هذا الفعل ماٍض أنه يقبل 
تاء اتلأنيث فإذا اكن يقبل تاء اتلأنيث الساكنة، اكن فعال ماضيا، إذا جاءتنا مجلة فيها 

الظاهر ىلع  فعل، وقبل تاء اتلأنيث الساكنة، نعربه فنقول: فعل ماض مبين ىلع الفتح
آخره وال حمل هل من اإلعراب، ماهل حمل يعين املايض ال نقول: مبين يف حمل، خبالف 

املضارع، لّما قلنا )النساء يصلني(، يصيل فعل مضارع مبين ىلع السكون التصاهل بنون 
النسوة يف حمل رفع، إذن هذا هل حمل من اإلعراب، أما املايض ال حمل هل، نقول: فعل ماض 

  الفتح، هذا األصل يف املايض بناؤه ىلع الفتح.مبين ىلع
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 لكن هل حاتلان أخريان:

 [؟]مىت يبىن الفعل املايض ىلع السكون

: إذا اتصل بضمري الرفع املتحرك، وهو )ـُت، ـَت، ـِت، ـنَا، ـَن(، إذا اتصل األوىل= 1
هل تعاىل الفعل املايض بهذه الضمائر اكن مبنيا ىلع السكون، تقول )كتبُت ادلرس(، قو

نَْث }
ُ
َما قُْلُت لَُهْم إاِلا َما ، )وضعتها(، وقله عز وجل }36{آل عمرانقَالَْت َربِّ إِِّنِّ َوَضْعُتَها أ

َمْرتيَِن بِهِ 
َ
َوإَِذا )هل كتبَت ادلرَس؟(، وقوهل تعاىل } مفتوح، مثال آخر بتاء 117{املائدةأ

اَلةَ  َقْمَت لَُهُم الصا
َ
، مع اتلاء املكسورة 28{املائدةلَِِئْ بََسْطَت ، }102{النساءُكْنَت فِيِهْم فَأ

، 28{مريمقَالُوا يَاَمْريَُم لََقْد ِجْئِت َشْيًئا فَِريًّانقول )هل كتبِت ادلرس؟(، وقوهل عز وجل }
إنك سألِت ، وقوهل صىل اهلل عليه وسلم )1(إن كنِت أملمِت وقوهل صىل اهلل عليه وسلم )

، حديث أم حبيبة يف صحيح مسلم لّما قالت 2(وبٍة وأرزاٍق مقسومةٍ اهلَل لجاٍل مرض
امهللا ! َمتِّْعين بزويج، رسوِل اهللِ صَّلا اهلُل عليه وسلاَم. وبأيب، أيب سفياَن. وبأيخ، )

، معاويَة، فقال هلا رسوُل اهللِ صَّلا اهلُل عليه وسلاَم " إنك سألِت اهلَل لجاٍل مرضوبةٍ 
وآثاٍر موطوءٍة ، وأرزاٍق مقسومٍة ... ولو سألِت اهلَل أن يعافَِيك من عذاٍب يف انلارِ ، 

 (.وعذاٍب يف القرب ، لاكن خريًا لك

ْنُفَسَنا َوإِْن لَْم َتْغِفْر نَلَا مثال مع )نا(، )فهمنا ادلرس(، وقوهل عز وجل }
َ
قَااَل َرباَنا َظلَْمَنا أ

َاِِسِينَ َوتَرََْحَْنا نَلَُكوَننا 
ْ

، ومثال مع نون النسوة )النساء فهمن 22{االعراف ِمَن اخل
 ادلرس(، واألمثلة كثرية يف اآليات واألحاديث.

عرفتم تاء الضمري املتحرك وهو اتلاء املفتوح أو املضموم أو املكسور، يعين إذا قلت يف 
ذكرا أو أنىث، واتلاء  اتلاء املضموم )كتبُت(، اتلاء املضموم يدل ىلع ضمري املفرد املتلكم

املفتوح )كتبَت(، مفرد املخاطب املذكر، واملكسور )كتبِت(، املفردة املخاطبة املؤنثة، و 
)كتبنا(، مجع املتلكم املذكر، و)كتنَب(، مجع املؤنث الغائب واملتلكم، فهذه يكون فيها 

                                                           
 ]رواه الشيخان[ 1
 [2663]صحيح مسلم  2
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 إعرابه: املايض مبنيا ىلع السكون التصاهل بضمري رفع املتحرك، هذا الضمري تقول يف
 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل.

هذا اإلعراب اليسري السهل، بعضهم يعرب إعرابا آخر، فيقول )رضبُت(، رضب: فعمل 
كراهية توايل أربع ماض مبين ىلع الفتح منع من ظهوره اشتغال املحل حبركة السكون 

بضمري ، اإلعراب األول مبين ىلع السكون التصاهل هو اكللكمة الواحدة فيماحراكت 
الرفع املتحرك، سهل، اثلاين فيه تعقيد: مبين ىلع الفتح منع من ظهوره اشتغال املحل 

 حبركة السكون كراهية توايل أربع حراكت فيما هو اكللكمة الواحدة.

عند العرب اللكمة اليت فيها أربعة حروف، يستثقلون أن تكون لكها متحركة، فإذا 
السكون يف اثلاين أو اثلالث، قالوا: الفاعل اكنت أربعة حروف يتخللها سكون، يكون 

مع الفعل اكجلزء الواحد، هلذا صارت )كتبَت(، اكللكمة الواحدة، ومادام يه اللكمة 
الواحدة وعند العرب كراهية توايل املتحراكت، هلذا أعربوا بهذا اإلعراب: فعمل ماض 

ة توايل أربع حراكت مبين ىلع الفتح منع من ظهوره اشتغال املحل حبركة السكون كراهي
 يف اللكمة الواحدة، لم يقولوا: فيما هو لكمة واحدة. 

 [؟]مىت يبىن الفعل املايض ىلع الضم

بَانَا  قَالُوا يَا: اتصال الفعل املايض بواو اجلماعة، مثاهل قوهل تعاىل }احلالة اثلانية= 2
َ
أ

قالوا يا أبانا(، وهنا نعربه: فعال ماضيا ، )27{يوسفاْسَتْغِفْر نَلَا ُذنُوَبَنا إِناا ُكناا َخاِطئنِيَ 
مبنيا ىلع الضم التصاهل بواو اجلماعة، هذا اإلعراب اليسري الواضح السهل، مثل األول 

)قالوا(، الالم فيها الضمة، مبين ىلع الضم التصاهل بواو اجلماعة، هذا اإلعراب سهل 
ك، وأعرب اإلعراب اثلاين يسري، اكلسابق، مبين ىلع السكون التصاهل بضمري الرفع املتحر

وهو )قالوا( فعل ماض مبين ىلع الفتح املقدر ىلع آخره منع من ظهوره اشتغال املحل 
إن الضمري إذا حبركة الضم املناسبة. )قالوا( أصلها )قال هم(، القاعدة يف لغة العرب )

 (، كما قال ابن مالك رمحه اهلل:أمكن أن يأيت متصال فال يُأىت به منفصال
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 ْختَِياٍر ال ييجء املْنَفصْل *** إذا تَأىَتى أْن ييجَء املتصْل ويف ا

مادام يمكن أن يتصل ال يؤىت به منفصال، ال تقل )قال أنا(، قل )قلُت(، وال )جاء   
أنا(، )جئت(، وال )صىل أنا(، )صليُت(، إذن نزنع )هم(، ما اذلي ينوب؟ واو اجلماعة 

الواو؟ الضمة )قالُوا(، جاءت الضمة تلناسب  تصري )قالَُوا(، ال يصح، ما اذلي يناسب
قّدر منع من ظهوره اشتغال املحل، املحل هو املالواو، إذن: فعل ماض مبين ىلع الفتح 

الالم، هذا املوضع األصل أن تكون فيه الفتحة، قد اشتغل حبركة ويه الضمة، هذه 
 الضمة أتينا بها ألنها تناسب الواو.

، كتْب: فعل ماض مبين ىلع السكون التصاهل بضمري تعرب اإلعراب السهل، )كتبُت( 
الرفع املتحرك، )قالوا(، فعل ماض مبين ىلع الضم التصاهل بواو اجلماعة، واإلعراب اثلاين 
أيضا صحيح، وإن شاء اهلل يكون األمر سهال، فيه دقة وفيه فهم لذلي حصل يف الفعل 

 حىت صار إىل ما صار إيله.

أنهينا الفعل املايض، عرفناه، وعلّمناه يعين عرفنا ما فيه من العالمات، العالمة اليت به 
نعرفها، وكيف نعربه، إذن ال عذر لكم باجلهل من اآلن فصاعدا، يف الفعل املايض إذا 
أتينا بآية أو حديث، أو الكم شعر وأبيات، أقول: استخرج الفعل املايض واعربه، هات 

 عربه.الفعل املايض وا

 

 ]فعل األمر[

بًَداقال )
َ
ْمُر: جمزوم أ

َ
( فعل األمر، كما عرفناه سابقا، لكمة دلت ىلع معىن يف نفسها َواأْل

مقرتنة بما بعد زمن اتللكم وتدل ىلع الطلب، ويقبل ياء املؤنثة املخاطبة، إعرابه قال 
بًَدا)

َ
ْمُر: جمزوم أ

َ
بًَدا( قوهل )َواأْل

َ
أن ابن آجروم يسري ىلع  (، هذا ديلل آخر ىلعجمزوم أ

مدرسة الكوفيني، سبق أن ذكرنا عالمات، قلنا: اخلفض، وحروف اخلفض، وألف والم 
بًَدااتلعريف، ثالث عالمات، وهذه الرابعة، قال )

َ
( هذا مذهب الكوفيني، نقول: جمزوم أ
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يف  فعل أمر جمزوم، ومذهب ابلرصيني يقول: مبين، الفرق أننا إذا قلنا: مبين، ففعل األمر
باب ابلناء ال حمل هل من اإلعراب، وال حمل هل من اإلعراب، وإذا قلنا جمزوم فهذا من 
قسم املعرب،  ألن اجلزم من ألقاب اإلعراب، لّما نقول: فعل أمر مبين، هذا يدخل يف 
ابلناء، ليس يف اإلعراب، وإذا قلنا جمزوم، هذا يف اإلعراب، ألن املجزوم من ألقاب 

الرفع، وانلصب، واخلفض، واجلزم،  :املنت سابقا )وأنواع اإلعراب أربعة اإلعراب، قلنا يف
فيف األسماء من ذلك الرفع وانلصب واخلفض وال جزم فيها، ولألفعال من ذلك الرفع 

وانلصب واجلزم وال خفض فيها(، ونقول الصواب هو مذهب ابلرصيني أنه مبين، يعين 
 مالزم حلالة واحدة.

 

 ]أحوال بناء فعل األمر[

أنه مبين ىلع ما جُيزم به مضارعه، نقول: هل ثالث  -وهذه قاعدة-األصل يف فعل األمر 
 حاالت:

ف ل: ابلناء ىلع السكون ويه األصل، وذلك يف حالة عدم اتصاهل بأاحلالة األوىل= 1
االثنني، أو واو اجلماعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة، ولم تتصل به نون اتلوكيد اثلقيلة أو 

أو كونه معتل اآلخر، أي ليس آخره ألفا أو واوا أو ياء، يكون فعل أمر مبين اخلفيفة، 
ىلع السكون، إذا لم يتصل به ألف االثنني )قوما(، وال واو اجلماعة )قوموا(، وال ياء 

املؤنثة املخاطبة )قويم(، ولم يتصل به حرف العلة، لم يكن معتل اآلخر مثل )صىل(، 
(، )داع،  ادُع(، )رىم، ارِم(، لم نرجع ألصل فعل )رىم، داع، صىل(، آخره ألف نقول )صلِّ

معتل، ولم يتصل به نون اتلوكيد اثلقيلة أو اخلفيفة، نقول )قومّن(، هنا تكون عالمة 
 ابلناء السكون.
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: أن يكون من األفعال اخلمسة، وتسىم األمثلة اخلمسة أيضا، أي احلالة اثلانية= 2
، و)تصليان(، أو واو اجلماعة كـ )يصلّون(، اتصل به ألف االثنني، كـ )يصليان(

 و)تصلّون(، أو ياء املؤنثة املخاطبة كـ )تصلّني(، فهنا يكون مبنيا ىلع حذف انلون.

 : أن يكون معتل اآلخر، فهنا يُبىن ىلع حذف حرف العلة.احلالة اثلاثلة= 3

فتح )قومْن( أو : إذا اتصل به نون اتلوكيد اثلقيلة اكن مبنيا ىلع الاحلالة األخرية= 4
(، أما إذا اتصلت به نون النسوة فيكون مبنيا ىلع السكون وهو األصل.  )قومنَّ

 

 ]الفعل املضارع[

الفعل املضارع قلنا هو لكمة دلت ىلع معىن يف نفسها مقرتنة بزمن احلال أو االستقبال، 
)لم( قال: هو الفعل اذلي أوهل حروف أنيُت، الفعل املضارع أهّم عالماته أن يقبل 

اجلازمة ويكون يف أّوهل أحد احلروف اليت جتمعها لكمة )أتنَي( أو )نأيت( لكن برشط، 
أن يدل األلف ىلع املفرد املتلكم، وأن تدل اتلاء ىلع املفرد املخاطب أو الغائبة املؤنثة، 

وأن يدل ايلاء ىلع املفرد الغائب املذكر، وأن تدل انلون ىلع مجاعة املتلكمني، فإن لم تدل 
ىلع هذا لم تكن ديلال ىلع أنه فعل مضارع، أمثلة )أكرَم(، من؟ هو، إذن األلف هنا ال 

تدل ىلع املتلكم املفرد، إذن هذا ليس فعال مضاراع، )تعلَّم(هو، وحنن نقلنا تاء مفرد 
املخاطب، )تتعلُّم( أنت، و)تتعلمني( أنِت، و)تتعّلُم( يه، لكن )تعلَّم(هو، هذا ليس 

 فعال مضاراع.

ال آخر )نرجَس املاكَن( جعل فيه الرنجس، أو طيبه براحئة الرنجس، )نرجَس( هو، مث
وقلنا انلون ال بد أن تدل ىلع مجاعة املتكملني، ولم يدل هذا، ايلاء يكون بالضمري 
( هو، لكن ايلاء من صميم 

َ
نفسه لكن يُعرف فعل املايض من املضارع بآخره )يرنأ

 نىع( أيضا، )يبس(، وغريه.الفعل وليست حرف مضارعة زائد، )ي
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ْو َجازِمٌ )
َ
بًَدا، َحىتا يَْدُخَل َعلَْيِه نَاِصٌب أ

َ
.( الفعل املضارع مرفوع أبدا، حىت َوُهَو َمْرُفوٌع أ

 يدخل عليه ناصب أو جازم، فالفعل املضارع هل ثالث حاالت:

، أو واو : الرفع، وعالمته الضمة إذا لم يتصل بآخره يشء ألف االثننياحلالة األوىل= 1
 اجلماعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة، فإن اتصلت به اكنت عالمة رفعه ثبوت انلون.

 : إذا اكن معتل اآلخر عالمة رفعه الضمة املقدرة.احلالة اثلانية= 2

رفع : إذا اتصل به نون النسوة يكون مبنيا ىلع السكون يف حمل احلالة اثلاثلة= 3
باْصنَ } ْنُفِسِهنا  َوالُْمَطلاَقاُت يرََتَ

َ
 .228{ابلقرةبِأ

: إذا اتصل به نون اتلوكيد اثلقيلة أو اخلفيفة، يكون مبنيا ىلع الفتح احلالة الرابعة= 4
اِغِرينَ يف حمل رفع، مثل } ( نون توكيد 23{يوسفلَيُْسَجََنا َوََلَُكونًا ِمَن الصا ، )ليسجننَّ

 .15{العلقلَنَْسَفًعاثقيلة، )ويلكونا( نون توكيد خفيفة، }

وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل  ،نكتيف بهذا القدر واهلل تعاىل أعلم
 وصحبه أمجعني.

 


